PÁLYÁZATI ADATLAP 2021/2022. tanév
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány, a Magyar Birkózók
Szövetsége és a Testnevelési Egyetem által kiírt „Tóth Bendegúz Birkózó
sportszakmai ösztöndíjra” történő pályázathoz.
I. A pályázó adatai
1. Név:............................................................................................
2. Születési név: ...............................................................................
3. Születési hely és idő (év/hónap/nap):............/............/........................
4. Anyja neve: ..................................................................................
5. Személyazonosító igazolvány száma: ............................................................
6. Állandó lakcím: ..............................................................................
7. Értesítési cím: ...............................................................................
8. Telefon: .......................................................................................
9. E-mail: ..........................................................................................
II. Sporttevékenységre vonatkozó adatok:
1. Sportág: Birkózás
2. Szakszövetség: Magyar Birkózó Szövetség
3. Legjobb sportolói eredménye(i) (max. 5):
Verseny:

Eredmény:

Verseny:

Eredmény:

Verseny:

Eredmény:

Verseny:

Eredmény:

Verseny:

Eredmény:

III. Tanulmányi adatok:
1. Oktatási intézmény neve: .........................................................
2. Oktatási intézmény címe: .........................................................
3. Kar: .....................................................................................
4. Szak/szakpár: ........................................................................
5. Képzés minősítése:
(a megfelelő sor aláhúzandó)
o állami felsőfokú intézmény /egyetem, főiskola/
o nem állami (magán) fenntartású felsőfokú intézmény /egyetem, főiskola/
o egyéb felsőfokú képzés: .............................................................
6. A képzés formája: nappali / levelező (megfelelő rész aláhúzandó)
7. Befejezett félévek száma (2021-2022 tanév 1. félévet beleszámítva):…………..
8. Fennmaradó félévek száma: ............
9. Képzés hivatalos befejezésének időpontja (év/hónap): ......../..........
10. Képzés finanszírozási formája:
a) állami támogatott
(a megfelelő rész aláhúzandó)

b.) tandíjköteles

11. AMENNYIBEN TANDÍJKÖTELES:
(Csak a tandíjköteles pályázónak kell kitöltenie!)
11/a.
Féléves tandíj összege:.......................................................................Ft,
azaz ....................................................................................................forint

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
Alulírott a jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati
adatlapon általam feltüntetett, valamint a mellékletben csatolt igazolásokon
szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy

amennyiben a pályázati adatlapon és/vagy a pályázathoz általam benyújtott
mellékleteken szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy pályázatom
az elbírálási eljárásból kizárásra kerül.
A jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy:
a) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró „
KIMBA” Alapítvány
nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása, a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén az ösztöndíj
folyósítása céljából és az ahhoz
szükséges mértékben és ideig – kezelje, illetve a pályázati adatlapon
megadott sportági szakszövetség
és oktatási intézmény részére továbbadja;
b) a pályázati adatlapon megadott személyes adataimat a pályázat
elbírálása céljából a pályázatot kiíró
„KIMBA” Alapítvány illetékes tisztviselői és munkatársai teljes egészében
megismerjék;
c) a pályázati adatlapon általam megadott sportági szakszövetség a sport
tevékenységemről, illetve sportolói
eredményeimről a pályázatot kiíró „KIMBA” Alapítvány részére adatot
szolgáltasson;
d) a pályázati adatlapon általam megadott oktatási intézmény a képzésben
való részvételemről, tanulmányi
előmenetelemről és eredményeimről a pályázatot kiíró „KIMBA” Alapítvány
részére adatot szolgáltasson.

Alulírott kijelentem továbbá, hogy az ösztöndíj feltételrendszerét megismertem és
az ösztöndíj elnyerése esetén magamra nézve kötelezőnek elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az
ösztöndíj pályázaton való részvétel feltétele.

Kelt:

_________________________________
PÁLYÁZÓ NEVE:
A pályázati adatlap egy eredeti aláírt példányát kérjük a pályázati kiírásban
meghatározott e-mail címre benyújtani, a szükséges mellékletekkel!
Mellékletek:
1. Szakszövetség igazolása (elfogadjuk a szakszövetség saját
dokumentumát is)
2. Oktatási intézmény igazolása (elfogadjuk az intézmény saját
dokumentumát is)

